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LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΩΤΑ SPA 
MULTI-COLOURED BATTERY OPERATED LED LIGHT FOR BUBBLE SPA

Extra εξοπλισµός
Εxtras 

Χαρακτηριστικά:

• Δηµιουργήστε την τέλεια διάθεση και 
ατµόσφαιρα ενώ χαλαρώνετε.

• Φωτισµός 5 διαφορετικών χρωµάτων: 
λευκό, πράσινο, βεραµάν, µπλε & µωβ.

• Δύο λειτουργίες φωτισµού: ενός 
χρώµατος ή λειτουργία αλλαγής 
χρωµάτων.

• Αυτόµατη απενεργοποίηση µετά από 
2 ώρες.

• Απαιτεί 3 µπαταρίες AAA. 
• Ισχύς: 1,0W.

Specifications:

• Create the perfect mood and 
ambience while you relax.

• Illuminates up to 5 different colors: 
white, green, teal, blue & purple.

• Two lighting modes: single colour 
or colour changing mode.

• 2-hour auto shut-off.

• Requires 3 AAA batteries.

• Wattage: 1,0W.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΥΒΟΥ 
LED POOL LIGHT CUBE

Χαρακτηριστικά:

• Φωτισµός 4 διαφορετικών χρωµάτων.
• Δύο λειτουργίες φωτισµού: στατικό 

λευκό φως ή οµαλή λειτουργία 
αλλαγής χρώµατος.

• Αυτόµατη απενεργοποίηση µετά από 
2 ώρες.

• Απαιτεί 3 µπαταρίες AAA. 
• Διαστάσεις: 23 x 23 x 22 cm (MxΠχY), 

φουσκωµένο.

Specifications:

• Illuminates in 4 different colors.
• Two lighting modes: static white 

light or smooth colour changing 
mode.

• 2-hour auto shut-off.
• Requires 3 AAA batteries. 
• Dimensions: 23 x 23 x 22 cm 

(LxWxH), inflated.

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ SPA (ΦΟΥΣΚΩΤΟ) 
SPA HEADREST (INFLATABLE)

Χαρακτηριστικά:

• Το άνετο µαξιλαράκι Spa παρέχει 
ξεκούραστη στήριξη του κεφαλιού σας 
ενώ χαλαρώνετε στο spa.

• Σχεδιασµένο για τοποθέτηση στην 
κορυφή της πλάτης του spa.

• Σταθµισµένο (όταν γεµίσει µε νερό) για 
να "κλειδώσει" στη θέση του.

• Αφαιρούµενο για ευκολία.
• Διαστάσεις: 39 x 30 x 23 cm (MxΠχY).

Specifications:

• The convenient Spa Headrest allows 
you to comfortably rest your head 
while relaxing in the soothing spa.

• Designed to be placed on top of the 
spa wall.

• Weighted down (when filled with 
water) to secure the headrest in 
place.

• Removable for convenience.
• Dimensions: 39 x 30 x 23 cm (LxWxH).

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28503NL Φωτισμός LED πολλαπλών χρωμάτων
Multi-Coloured LED light

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28694NL Φωτιστικό πισίνας LED σε σχήμα κύβου
LED Pool Light Cube

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28501NL Φουσκωτό μαξιλαράκι spa
Spa Headrest

Spa
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ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ SPA (ΑΦΡΟΣ) 
SPA HEADREST (FOAM)

Χαρακτηριστικά:

• Το εργονοµικά διαµορφωµένο 
Μαξιλαράκι Spa, προσφέρει µέγιστη 
άνεση ενώ χαλαρώνετε στο spa.

• Ο µαλακός αφρός πολυουρεθάνης 
παρέχει άνετη και µαλακή επιφάνεια.

• Παρέχει υποστήριξη κεφαλής και λαιµού.

• Συνδέεται µε ασφάλεια στην πλάτη του spa.

• Εύκολη επανατοποθέτηση ή αφαίρεση.

• Διαστάσεις: 28 x 23 x 17 cm (MxΠχY).

Specifications:

• The ergonomically shaped Spa 
Headrest offers maximum comfort 
while relaxing in the soothing spa.

• Soft polyurethane foam provides 
comfortable, cushioned surface.

• Provides head and neck support.
• Securely attaches to the spa wall.
• Easy to re-position or remove for 

convenience.
• Set up size: 28 x 23 x 17 cm (LxWxH).

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 
SPA CUP HOLDER

Χαρακτηριστικά:

• Η θήκη PureSpa™ µε θέσεις για 
αναψυκτικά έχει σχεδιαστεί για να 
συνδέεται µε ασφάλεια στην πλάτη 
του spa.

• Κρατάει σε προσβάσιµο σηµείο ποτά & 
σνακ όσο εσείς χαλαρώνετε.

• Αφαιρούµενη για ευκολία.
• Θέσεις για 2 µπουκάλια κανονικού 

µεγέθους.
• Διαστάσεις: 26 x 22 x 18 cm (MxΠχY).

Specifications:

• The PureSpa™ Cup Holder with 
refreshment tray is designed to 
securely attach to the spa wall.

• Keeps beverages and snacks close by 
while you relax.

• Removable for convenience.
• Holds 2 standard size beverage 

containers.

• Dimensions: 26 x 22 x 18 cm (LxWxH).

ΚΑΘΙΣΜΑ SPA 
SPA SEAT

Χαρακτηριστικά:

• Το κάθισµα PureSpa™ σας επιτρέπει 
να καθίσετε άνετα στο spa, αυξάνοντας 
το ύψος του χρήστη κατά: 7,5 cm ή 
15 cm.

• Αφαιρούµενη για ευκολία.

• Αντιολισθητικό.

• Διαστάσεις: 47 x 36 x 22 cm (MxΠχY).

Specifications:

• The PureSpa™ Seat allows you to 
sit comfortably in the spa, raising a 
person’s height with two different 
height options: 7,5 cm or 15 cm.

• Removable for convenience.
• Slip resistant.

• Dimensions: 47 x 36 x 22 cm (LxWxH).

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28505NL Μαξιλαράκι αφρού spa
Foam spa headrest

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28500NL Θήκη για μπουκάλια
Spa Cup Holder

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28502NL Κάθισμα spa
Spa Seat

Spa
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Extra εξοπλισµός
Εxtras 

KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SPA 
SPA MAINTENANCE KIT

Χαρακτηριστικά:

• Βούρτσα για την εσωτερική φροντίδα 
των πλευρικών τοιχωµάτων.

• Ανθεκτική δίχρωµη απόχη.

• Σφουγγαράκι για να εξαλείψετε τη 
βρωµιά και τη λιπαρότητα.

Specifications:

• Curved brush for inner sidewall 
care.

• Durable mesh skimmer net.
• Scrubber pad to help eliminate dirt 

and grime. 

ΠΛΩΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ 
FLOATING DISPENSER

Χαρακτηριστικά:

• Μέγεθος κατάλληλο για µια ταµπλέτα 
χλωρίου ή βρωµίου έως 3,8 cm.

• Κατάλληλος για όλα τα φορητά 
φουσκωτά spa.

• Κατασκευασµένος από ανθεκτικό 
αδιάβρωτο υλικό πολυπροπυλενίου.

• Οι ταµπλέτες δεν περιλαµβάνονται.

Specifications:

• Conveniently sized for one chlorine or 
bromine tablet up to 3,8 cm. 

•  Suitable for all portable inflatable 
spas.

• Made of durable non-corrosive 
polypropylene material.

• Tablets not included. 

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

29044NL Πλωτός χλωριωτής
Floating Dispenser

ΦΙΛΤΡΟ CARTRIDGE 
FILTER CARTRIDGE

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

29001NL Φίλτρο cartridge, πακέτο 2 τεμαχίων
Cartridge filter, twin pack

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28004NL Kit Συντήρησης Spa
Spa Maintenance Kit

Πακέτο  
των δύο τεμαχίων

Twin Pack 

Spa
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ 
RECHARGEABLE HANDHELD VACCUM

Χαρακτηριστικά:

• Κρατήστε το νερό του spa καθαρό από 
βρωµιές.

• Ισχυρές ενσωµατωµένες 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες Ni-MH 
(50 λεπτά ανά φόρτιση) για ισχυρή 
αναρρόφηση.

• Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα spa 
διαµέτρου έως και 46 εκ.

• 2,39 m ελαφρύ τηλεσκοπικό κοντάρι 
αλουµινίου.

• Προσαρµοζόµενο κοντάρι για να 
χωρέσει µακρύτερους τηλεσκοπικούς 
πόλους αλουµινίου.

• Δύο ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσών.
• Αυτόµατη λειτουργία απενεργοποίησης 

όταν η σκούπα βρίσκεται εκτός νερού.
• Αδιάβροχος διακόπτης IPX8, για 

πρόσθετη προστασία από τη βύθιση 
στο νερό.

• Περιλαµβάνεται καλώδιο USB για 
εύκολη επαναφόρτιση (η πρίζα δεν 
περιλαµβάνεται).

Specifications:

• Keep spa water clean by vacuuming 
out dirt and debris.

• Strong built-in Ni-MH rechargeable 
batteries (50min per charge) for 
powerful suction capability.

• Suitable for use with all spas, up to  
46 cm diameter.

• 2,39 m lightweight telescoping 
aluminum pole.

• Shaft adapter to fit longer/wider 
telescoping aluminum poles.

• Two interchangeable brush heads.

• Automatic shut-off feature when 
vacuum is not submerged in water.

• IPX8 waterproof switch for 
added protection against water 
submersion.

• USB cable included for convenient 
recharging (plug not included).

Mοντέλο
Model

Περιγραφή
Description

28620NL Επαναφορτιζόμενη σκούπα χειρός
Rechargeable Handheld Vacuum

Spa




